Студијски програм : ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО, основне академске студије, први ниво
Модул 1: Финансије, банкарство и осигурање, Модул 2: Буџет, порези и царине
Назив предмета: УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
Наставник: Лошић М. Славко
Статус предмета: обавезни, трећа година, шести семестар
Број ЕСПБ: 7
Услов:Положен испит из предмета Основе рачуноводства
Циљ предмета: Упознавање студената са информационим потребама доносиоца пословних одлука,
приступу трошковима при доношењу пословних одлука и буџетирањем.
Исход предмета: Након савладавања предметне материје студенти ће бити оспособљени да разумеју
организацију као систем активности; информације које су неопходне доносиоцима пословних одлука на
различитим нивоима одлучивања; однос између трошкова, обима и профита; пословне активности; приступ
оцењивању и избору оптималних пословних стратегија са циљем минизирања трошкова, као и улогу и
значај буџетирања, тј. алоцирања ресурса ради достизања циљева организације.
Садржај предмета
Теоријска настава:Рачуноводствени информациони систем и његове компоненте,Место и улога
управљачког рачуноводства као компоненте рачуноводственог информационог система.Врсте информације
прилагођене различитим нивоима одлучивања. Активности које додају вредност. Преломна тачка
рентабилитета: Утицај промене фактора на преломну тачку и пословно одлучивање, засновано на тим
информацијама; Алтернативно пословно одлучивање; Купити/производити, елиминисати/задржати
производ; Увођење новог производа, продати полупроизвод/финализовати производ, избор најповољнијег
учешћа производа у асортиману. Обрачун трошкова и учинака. Врсте буџета, израда буџета и извршење
буџета (свеобухватни и по активностима).
Практична настава: Решавање практичних задатака.
Литература:
Основна:
 Беке-Тривунац, Ј. (2016). Скрипта за предмет Управљачко рачуноводство, Београд: АЛФА BK
Универзитет.
 Малинић, Д., Милићевић, В., Стевановић, Н.(2013). Управљачко рачуноводство, Београд: Центар за
издавачку делатност Економског факултета. (Одабрани делови)
 Малинић, С. (2008). Управљачко рачуноводство и обрачун трошкова учинака, Крагујевац:
Економски факултет, стр. 329-438. (Одабрани делови)
Допунска:
 Одабрана литература по избору наставника.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Интерактивни метод рада, предавање, израда задатака уз активно учешће студената...
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
40
практична настава
5
усмени испит
колоквијум-и
40
семинар-и
5
Укупно поена
100

